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Kære Christian Ildor & Søren Bülow
Tak for Jeres brev af 3. december 2020. Først og fremmest er jeg glad for at
læse, at I mener, at regeringens hensigt med tilskud til varmepumper og en VEgodkendelsesordning er rigtig god, og at I som branche gerne vil bakke op om,
og medvirke til udbredelsen af varmepumper, som en god og effektiv måde at
nedbringe CO2-udslippet. Med Klimaaftalen fra juni 2020 tog vi et vigtigt skridt
for at få sat gang i udskiftningen af de mange olie- og gasfyr, som stadig varmer
op rundt omkring i stuerne. Regeringen og aftalepartierne afsatte bl.a. 2,3 mia.
kr. til fire tilskudspuljer – Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Samtidig besluttede vi at fremrykke Bygningspuljen
(varmepumper og energirenoveringer) og Skrotningsordningen (varmepumper
på abonnement), som stammer fra energiaftalen 2018, til 2020. Det gjorde, at
støtten allerede kunne udbetales fra 2020 fremfor 2021, som oprindeligt var
planlagt. I forbindelse med Finansloven for 2021 blev der afsat yderligere 650
mio. kr. til de fire tilskudspuljer og 300 mio. kr. målrettet Bygningspuljen i 2021.
Udover tilskudspuljerne til udfasning af olie- og gasfyr, blev det bl.a. aftalt at
sænke elvarmeafgiften. Derfor er det forventningen, at markedet for varmepumper vil få et stort skub.
Jeg er i det lys ked af at høre, at det opleves, at markedet for varmepumper
midlertidigt bremser op. Med den opfølgende aftale af d. 30. oktober blev det aftalt, at de fire tilskudspuljer løbende skal evalueres og vi vil følge tæt med i, om
det nuværende puljedesign fungerer efter hensigten. Første gang er allerede i
februar 2021.
I forhold til VE-godkendelsesordningen skal denne sikre korrekte og effektive installationer af små vedvarende energianlæg, hvilket blandt andet omfatter varmepumper. VE-godkendelsesordningens tilknytning til Bygningspuljen sørger
for, at puljens penge bliver brugt på varmepumper, der installeres af en kvalificeret installatør, hvilket har til hensigt at sikre så høj effektivitet som muligt. Det er
dog vigtigt at understrege, at VE-godkendelsen er et supplement til de øvrige
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generelle krav og regler til installationen af varmepumper. VE-godkendelsen erstatter derved ikke andre gældende regler for installation af varmepumper, som
er fastlagt af blandt andet Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet, og som blandt andet
betyder, at alle varmepumper skal installeres af enten en autoriseret køletekniker eller certificeret kølemontør, afhængig af om mængden af kølemiddel i varmepumpen er under eller over 2,5 kg.
Som opfølgning på Klimaaftalen fra juni 2020 og den opfølgende aftale af d. 30.
oktober undersøger Energistyrelsen, om VE-godkendelsesordningen skal være
obligatorisk for installation af varmepumper, og hvordan den kan forbedres og
tilpasses det fremtidige marked. Analysen vil danne baggrund for en revidering
af VEG-bekendtgørelsen. Analysen har været udsendt til en høring i branchen,
herunder bl.a. Dansk Køl og Varme. Branchens bemærkninger er modtaget og
har været værdifulde input til, hvordan analysen kan undersøge alle de nødvendige aspekter, som skal styrke VE-godkendelsesordningen og klarlægge reglerne for installation af varmepumper. Energistyrelsen vil ligeledes tage kontakt
til Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet med henblik på at sikre, at kravene til installation af varmepumper er tydelige.

Med venlig hilsen
Dan Jørgensen

Side 2/2

